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Verkiezingen 2018 
Programma SamenGROEN 

 
Beste Glabbekenaar, 
 
SamenGROEN staat voor een vernieuwend beleid waarbij participatie en werken vanuit een 
duurzame visie vooropstaan. SamenGROEN wil Glabbeek klaarmaken voor de toekomst. 
 
We engageren ons voor Glabbeek, voor een gemeente met veilige wegen voor iedereen, voor 
plekken die mensen verbinden. Een gemeente waar iedereen meedoet met zicht op een 
mooie toekomst. 
Onze speerpunten zijn niet uniek. Onze aanpak en invulling wel! We maken het verschil en 
tonen dat het anders kan: menselijker, eerlijker en gezonder. Een beleid dat gestoeld is op 
participatie. Met oog voor een leefbare toekomst. Daarvoor willen we gaan.  
 
Lees er meer over in ons programma. Jij kiest! 
 
Kris Lentacker 
Voorzitter SamenGROEN 
 

 

http://www.samengroen.be/
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1. Glabbeek, een gemeente waar iedereen meedoet 
SamenGROEN streeft naar een structurele invulling van het begrip burgerparticipatie op 
gemeentelijk niveau. Wie in onze gemeente leeft, moet kunnen deelnemen aan het beleid. 
Burgers willen niet langer aan de kant staan maar meedenken en – doen. Het beleid dat we 
nastreven, gaat uit van de gemeente als geheel, en streeft ten allen tijde de verbetering van 
dat geheel na en niet van één persoon of één belangengroep. 
 
Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven: 
 

1.1. Tijdig en duidelijk informeren 
We informeren alle burgers steeds tijdig en duidelijk. We streven daarbij naar actieve 
openbaarheid van bestuur, bv. door videostreaming van de gemeenteraad, we 
communiceren efficiënt via de gemeentelijke website en het gemeentelijk infoblad. We 
gebruiken moderne digitale mogelijkheden om beter en sneller te informeren. 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 Videostreaming van de gemeenteraad via een eenvoudige knop op gemeentelijke 
website. 
 

 Een gemeentelijk infoblad dat vrij is van onzinnige foto’s en propaganda. 
 

 De gemeentelijke website krijgt een hedendaags kleedje waarbij 
gebruiksvriendelijkheid en efficiënt en op maat informeren op de eerste plaats komen 
te staan. 

 
 We onderzoeken nieuwe technologische mogelijkheden om onze burgers goed te 

informeren. De verdere digitalisering van onze gemeentelijke diensten moet dit 
ondersteunen. 
 

 Informatievergaderingen moeten echt informeren en participatief werken: als een 
eerste stap van een proces dat in samenspraak met de burgers op gang komt i.p.v. een 
snel doordrukken van een reeds vooraf opgesteld plan. 
 

 De mogelijkheid om te communiceren is gelijk voor alle partijen: meerderheid en 
oppositie. Dit vertrekt vanuit wederzijds respect. 
 

 

1.2. Adviesraden 
We herdenken de werking van onze adviesraden: geen verplicht nummertje waarbij leden 
vooral gemotiveerd worden door een aan lidmaatschap gekoppelde subsidie, maar 
geëngageerde burgers die mee nadenken over concrete  thema’s en vragen die leven binnen 
Glabbeek. Een bestuur dat adviesraden ernstig neemt, stelt tijdig de juiste informatie ter 
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beschikking, vraagt actief om advies, maakt ruimte voor suggesties die vanuit de raad zelf 
komen en geeft een gemotiveerd antwoord op alle adviezen. 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 We willen een evaluatie van de werking van de adviesraden, eerst luisteren, daarna 
overleggen en dan samen beslissen. 
 

 We stimuleren samenwerking tussen adviesraden. 
 

 De aanwezigheid van politieke mandatarissen moet beperkt blijven tot een 
informerende functie. De raden moeten onafhankelijk maar transparant kunnen 
werken. 
 

 Engagement willen we aanmoedigen en verhogen. 
 

 Wij willen écht luisteren, veel vragen stellen om te begrijpen en niet meteen in 
discussie gaan om te weerleggen. 
 

 Buurtbewoners, het brede publiek, specifieke doelgroepen die vaak afwezig blijven in 
het debat, deskundigen, beroepskrachten, ambtenaren, verenigingen, clubs en 
andere bestaande netwerken moeten een stem krijgen en we vertalen dit naar een 
memorandum. 
 

 We willen een ideeënbus met opvolging en vertaling naar euro’s. 
 

 Doelstellingen worden specifiek en concreet gemaakt. 
 

 Duidelijke afspraken rond verdere samenwerking, communicatie en inbreng worden 
opgenomen in de meerjarenplanning. 
 

 We willen keuzes maken en een strategie bepalen op basis van de verkregen input van 
de verschillende betrokkenen.  
 

 We doen op vaste basis SWOT-analyses (sterkte-zwakteanalyses) van het beleid met 
input van iedereen en willen dit gezamenlijk opvolgen en evalueren. 

 

1.3. Geen angst om te praten 
We willen de verschillende meningen begrijpen! We nemen de angst weg om te praten, we 
nodigen iedereen uit om mee te doen.  
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 We doen op regelmatige momenten tevredenheidsenquêtes over de gemeentelijke 
werking en gaan hierover in dialoog. 

http://www.samengroen.be/


 

www.samenGROEN.be  #hetkananders 

 
 We kiezen voor een diversiteit aan participatievormen. Door te werken met foto’s, 

tekeningen, collages, wandelingen, maquettes, computermodellen,… bereiken we 
mensen die je met een klassieke vergadering niet bereikt. 
 

 We nemen openbaar onderzoek ernstig. 
 

1.4. Samen uitvoeren 
We willen ook samen uitvoeren door het aanmoedigen van buurtwerking en daarvoor 
budgetten toekennen. Door geëngageerde burgers de kans te geven zelf taken op te nemen 
en hen daarvoor te belonen winnen we allemaal. 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 Via wijkbudgetten willen we burgerinitiatieven die een duidelijk positief effect 
hebben op de buurt, actief ondersteunen. 
 

 Via een burgerbegroting laten we burgers zelf beslissen over een deel van het 
lokale budget. 
 

 Burgerparticipatieprojecten worden in kaart gebracht en beoordeeld. Concreet 
hanteren  we daarvoor de volgende werkwijze: 
o We stellen een inventarisatie op van projecten op korte, middellange en lange 

termijn en samen bepalen we de prioriteiten en de planning . 
o Om de opdracht van een project duidelijk te bepalen willen we het draagvlak 

zo breed mogelijk maken. 
o We onderzoeken en bepalen alle randvoorwaarden (beleidsruimte, financieel, 

procedures, bereidheid tot participatie…) 
o We brengen de actoren in kaart, wie is betrokken partij, welk belang speelt er, 

welke expertise is er, welke kracht van beïnvloeding… 
o We bepalen de rollen en lijnen de verantwoordelijkheden duidelijk af. 
o We stellen een procesontwerp op en we bepalen de inbedding in de 

organisatie. 
o We consolideren, leggen vast en volgen op. 
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2. Glabbeek, een gemeente met veilige wegen voor iedereen 
SamenGROEN kiest resoluut voor een nieuw en ambitieus verkeers- en mobiliteitbeleid in 
Glabbeek. Geen woorden maar daden. Geen loze beloftes maar acties. De verkeersveiligheid 
wordt verhoogd door het aangepast inrichten van straten, het beperken van de 
verkeerssnelheid, een drastische inhaalbeweging voor het vernieuwen van fietswegen en het 
aanbieden van brede en comfortabele voetpaden met veilige oversteekplaatsen. De 
verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker en levenskwaliteit van de omwonenden 
komen steeds op de eerste plaats.  
 
Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven: 
 

2.1. Een duidelijke visie 
De wegen in Glabbeek lijken allemaal wat op elkaar. Vaak zijn het brede betonbanen met 
twee rijvakken. Toch hebben niet alle wegen dezelfde functie: Er zijn wegen die meer gericht 
zijn op verbinden, andere op ontsluiten en nog andere louter op het toegang geven. Dit zijn 
de kernelementen van het Vlaams mobiliteitsbeleid die ook werden opgenomen in het 
mobiliteitsplan van onze gemeente. De functie van de weg bepaalt de maximumsnelheid en 
de wijze waarop de weg ingericht moet worden, de inrichting bepaalt het rijgedrag, het 
rijgedrag bepaalt de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid.  
 
SamenGROEN wil dat de weginrichting op maat wordt uitgevoerd. Wanneer er op dit moment 
in Glabbeek nieuwe wegen aangelegd worden, wordt de aanleg van in de jaren ’60 vaak 
gewoon gekopieerd, alsof er in 50 jaar niets gewijzigd is in het denken over het aanleggen van 
nieuwe wegen. Niets is minder waar! Kijk maar naar wat er in steden en buurgemeenten 
uitgevoerd wordt. Het kan anders! 
 
SamenGROEN wil verder bouwen op de goede voorbeelden We bepalen duidelijk welke 
snelheden in welke zones gereden mogen worden. Dan passen we de wegen stap voor stap 
daaraan aan. De inrichting maakt het gepast gebruik in één oogopslag herkenbaar. Dit leidt 
tot het respecteren van de gepaste snelheid, meer verkeersveiligheid en minder hinder voor 
omwonenden. 
 

2.2. Een duidelijk pakket van maatregelen 
SamenGROEN wil dat de maatregelen die de Vlaamse overheid voorstelt en subsidieert 
eindelijk ook systematisch in Glabbeek toegepast worden.  
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 De schoolomgevingen moeten veiliger! De gemeentemonitor duidt dit als één van de 
grote pijnpunten aan: 45% van de Glabbekenaren vindt dat kinderen zich niet veilig 
kunnen verplaatsen. We willen de veiligheid snel en drastisch verhogen door concrete 
maatregelen, zoals: 

o het herinrichten van de schoolomgevingen 
o het autovrij maken van schoolomgevingen tijdens breng- en afhaalmomenten 
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o het omleiden van zwaar verkeer tijdens de schooltijd 
o het organiseren van fietsteams of - pools voor kinderen op weg naar school. 

 

 De weg van en naar de school moet veiliger. Het moet voor alle kinderen in onze 
landelijke gemeente vanzelfsprekend zijn om met de fiets of al stappend naar school 
te gaan. Dit kan door het aanleggen van brede en van de weg afgebakende fietspaden, 
het beveiligen van oversteekplaatsen (met verkeerslichten op de Tiensesteenweg in 
Glabbeek en Bunsbeek en verkeerseilanden aan de Baakstraat), het aanleggen van 
brede, comfortabele en veilige voetpaden. 
 

 Het netwerk van trage wegen moet geherwaardeerd worden. Vele trage wegen 
worden niet onderhouden (hoog gras, bramen) en zijn onvoldoende zichtbaar (geen 
straatnaambord) waardoor het gebruik afneemt. Wij pleiten voor een trendbreuk. Een 
herwaardering met een goed onderhoud en een duidelijke herkenbaarheid leidt tot 
een netwerk van autoarme en dus absoluut veilige wegen en paden. Waar trage 
wegen straten kruisen, moet de oversteek beveiligd worden. 
 

 We hanteren het STOP-principe voor korte afstanden. De gemeentemonitor toont 
aan dat 70% van de Glabbekenaren vooral de wagen gebruikt. 18% gebruikt het 
openbaar vervoer, 8% de fiets en 3% verplaatst zich al stappend. De afkorting ‘STOP’ 
duidt aan dat er voor korte verplaatsingen (minder dan 5km) in de eerste plaats 
gekozen moet worden voor Stappen (voetgangers, voetpaden, trage wegen), 
vervolgens voor Trappen (fietsen, fietspaden), dan voor het Openbaar vervoer 
(aangename bushalte) en pas in laatste instantie voor de Personenauto. Dit houdt in 
dat de dorpskernen en de school- en handelsomgevingen verbonden moeten worden 
met veilige fietspaden. Dit is echt noodzakelijk. Volgens de gemeentemonitor gebruikt 
57% van de bewoners nooit of uitzonderlijk de fiets voor korte afstanden. 
 

 Een fietsbeleidsplan duidt aan welke initiatieven noodzakelijk zijn. Dit plan heeft 
zowel aandacht voor de recreatieve fietser als het dagelijkse functionele gebruik van 
de fiets voor korte verplaatsingen. We werken hiervoor samen met het Fietsberaad, 
het kenniscentrum voor fietsbeleid. We kiezen resoluut voor fietswegen: brede, 
veilige en comfortabele paden gericht op aangenaam, snel en veilig verplaatsen. 
Hiermee beklemtonen we dat een fietsweg aan dezelfde kwalitatieve eisen moet 
voldoen als een weg voor autoverkeer. Door het toenemend gebruik van fietsen met 
een elektrische hulpmotor moeten de fietspaden niet enkel breder maar vooral beter 
aangelegd worden. De snelheid van fietsers wordt al te vaak geremd door slecht 
onderhouden paden. Dit moet anders omdat steeds meer mensen de fiets gebruiken 
voor woon- werkverkeer en verdere afstanden. 
 

 We weren zwaar en doorgaand verkeer uit de dorpskernen Dit verkeer wordt gericht 
op de verbindingswegen. Het louter plaatsen van borden volstaat niet. De 
weginrichting zal aangepast moeten worden. In Vissenaken heeft men aangetoond 
hoe dat kan.  
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 We verhogen de verkeersveiligheid en de omgevingskwaliteit langs de zeer drukke 
N29. We plaatsen slimme verkeerslichten  in Glabbeek en Bunsbeek. De lichten 
remmen de snelheid van het doorgaand verkeer en garanderen een veilige oversteek 
voor de Glabbekenaar. ’s Nachts kunnen de lichten op de N29 gestuurd worden met 
een sensor. Wanneer bestuurders te snel rijden springt het licht op rood. Fietsers en 
voetgangers kunnen de lichten steeds met een drukknop bedienen. 
 

 Op ontsluitingswegen in kernen wordt de voorrang van rechts opnieuw ingevoerd, 
wanneer dit de leidt tot een meer aangepaste verkeerssnelheid. 
 

 We richten zones 30 (woonkernen) in. In de straten worden de straten ingericht met 
asverschuivingen, beplantingen, parkeerplaatsen, waardoor snel en doorgaand 
verkeer gebannen wordt en de  leefbaarheid sterk verhoogd wordt.  
 

 Ook in het duister moet veilig gefietst kunnen worden. Ook fietsers hebben recht op 
een degelijke straatverlichting. Wij pleiten voor een aangepaste straatverlichting met 
bewegingssensoren. Het licht blijft gedimd/ uitgeschakeld als er geen verkeer is, en 
schakelt zichzelf in als er een voertuig, fietser of voetganger passeert.  Tienen toont 
dat het kan. 

 

2.3. SAMEN, niet alleen 
Enkel plannen volstaat niet. De doelstellingen en de uitwerking moeten besproken worden. 
Wij garanderen een open beleid met ruimte voor echte inspraak en samenwerking. De 
bewoners van Glabbeek worden uitgenodigd om visie, maatregelen en praktische uitvoering 
te ontwikkelen. De omwonenden zijn vaak lokale deskundigen. Ze kunnen knelpunten en 
oplossingen aanreiken. Het zou zonde zijn om deze kennis en ervaring niet te gebruiken. Het 
kan anders. 
 
Geen eindeloos gepraat maar duidelijk voorstellen 
Tien op tien: Tien concrete ideeën die onze doelstellingen verduidelijken  
 
10 concrete doelstellingen: 
 

1. Schoolzones worden prioritair aangepakt. Autoverkeer wordt tot een minimum 
herleid, ouders en leerlingen worden maximaal bewust gemaakt van het STOP-
principe. De infrastructuur rond de schoolpoort wordt aangepakt. Ook de routes naar 
de scholen worden geïnventariseerd en veiliger gemaakt.   

 
2. Dorpskernen worden geherwaardeerd als trage zones 50 en dit wordt duidelijk 

aangegeven, zowel wat betreft signalisatie, infrastructuur als wegmarkeringen.  
 

3. We bekijken de herinvoering van de voorrang van rechts, met een focus op de punten 
waar dit leidt tot een daling van de verkeerssnelheid. 
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4. Woonerven en woonstraten (zone 30) krijgen een duidelijk statuut en straatinrichting 
met snelheidsremmers, parkeervakken en aanplantingen die het verkeer in snelheid 
beperken en doorgaand verkeer ontraden. 

 
5. We beperken het doorgaand verkeer (bv. Schoolstraat en Vissenakensesteenweg) 

door het omleiden van dit verkeer. Het voorbeeld van Vissenaken kan gevolgd 
worden. 

 
6. Fietspaden buiten de dorpskernen worden fysiek gescheiden van de baan, bv. door 

middel van haagjes.  
 

7. We leggen systematisch zogenaamde verkeerspoorten aan, waar het snelheidsregime 
wijzigt van 70 naar 50 en van 50 naar 30. Dit moet in eerste instantie uitgevoerd 
worden op alle invalswegen (Zuurbemde, Houtemsesteenweg, Oplintersesteenweg, 
Houtemsesteenweg, Vissenakensesteenweg, Butschovestraat, Torenstraat, Rode en 
Stationsstraat). 

 
8. Ook op langere afstanden, d.w.z. naar de buurgemeenten en Tienen creëren we 

rechtstreekse veilige en comfortabele fietsverbindingen. Zo wordt bv. de zwakke 
schakel in de fietsverbinding tussen Boeslinter en schoolomgevingen in Tienen 
opgeheven.  

 
9. We plaatsen slimme verkeerslichten op de Tiensesteenweg in Glabbeek (Grotestraat 

– Zuurbemde) en Bunsbeek (Sint-Quirinusstraat – Houtemsesteenweg). De slimme 
lichten hebben een remmend effect op het doorgaand verkeer, beperken de 
verkeerssnelheid en verhogen de verkeersveiligheid. 

 
10. We gebruiken verplaatsbare ANPR-camera's die flexibel ingezet kunnen worden. 

Hierdoor wordt de verkeersnelheid over een grotere afstand gemeten. 
 
 

3. Glabbeek, een gemeente die verbindt 
SamenGROEN zet in op het samenleven waar zorg dragen voor elkaar centraal staat. Glabbeek 
is een gemeente voor jong en oud met een rijk verenigingsleven waar vele vrijwilligers zich 
inzetten. We streven naar betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, we creëren 
ontmoetingsplekken waar mensen kunnen samenkomen en zetten in op veilige speelzones 
voor kinderen. 
 
Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven: 
 

3.1. Lokaal vrijwilligersbeleid 
We werken een lokaal vrijwilligersbeleid uit om de vele vrijwilligers te ondersteunen en 
geven hun verenigingen een ruggensteun, zowel op financieel als inhoudelijk vlak. 
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Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 SamenGROEN pleit voor een vrijwilligersloket als het aanspreekpunt voor vragen van 
vrijwilligers en verenigingen. 
 

 SamenGROEN wil de drempels voor vrijwilligers wegnemen door een 
vereenvoudiging van procedures, inschrijvingsformulieren, tarievenstructuren, 
subsidieregelingen, gebruikersreglementen … We leiden initiatiefnemers naar de 
juiste subsidies en procedures. 

 

3.2. Meer aandacht voor kinderen en jongeren 
Kinderen en jongeren vormen een belangrijke groep van de Glabbeekse bevolking. Daarom 
vinden we dat een sterk gemeentebestuur nog meer inspanningen kan leveren tot de creatie 
van actieve speel- en sportzones en tot het betrekken van deze doelgroep bij de uitwerking 
van een krachtig jeugdbeleid. 
Wij willen dat je als jongere mee nadenkt over hoe die jeugdruimte er moet uitzien en wat 
we kunnen doen om ze te realiseren. Plekken waar ieder zijn ding kan doen en zijn talenten 
kan ontplooien: een nieuw overdekt skatepark, een graffitimuur, een grote speeltuin, 
repetitieruimte of andere creatieve ideeën...  Alleen met een open blik en met de actieve 
medewerking van jongeren kunnen we ruimte creëren die beantwoordt aan wat onze 
jongeren willen. Onze jeugd vindt dat het anders kan. SamenGROEN wil hen ondersteunen 
om hun ideeën om te zetten in realisaties. 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 Duurzame speelzones in de openbare ruimte waar kinderen en jongeren op een veilige 
manier naar toe kunnen en waar er kan gespeeld, geravot, geskatet… kan worden en 
waar er ruimte is voor creativiteit (bv een graffitimuur), bijvoorbeeld via de 
herbestemming van het voormalig militair domein. 

 

 Een ruimte (‘repetitiebox’) waar jongeren samen kunnen muziek maken en groepen 
kunnen repeteren. Ook hierbij biedt de herbestemming van het voormalig militair een 
uitgelezen kans voor de plaatsing van deze geluidsdichte repetitiebox. 

 

 De aanleg van een openbaar parkje met speeltuigen voor kinderen en kleuters in de 
tuin van WZC Den Boomgaard. 

 

 Ontmoetingsruimten waar plaats is voor zowel de allerjongsten, als voor tieners en 
waar ook onze verenigingen gebruik van kunnen maken, onder andere via de 
heropwaardering van het bestaande zalenaanbod. 
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 We zorgen voor voldoende sportgelegenheid voor onze kinderen en jongeren. De 
bestaande sportterreinen moeten daarbij toekomstgericht ontwikkeld worden. 
Combineren en delen vormen daarbij sleutelwoorden. 

 

 De actieve ondersteuning van sportclubs die willen samenwerken met het oog op 
kinderen maximale sportgelegenheid in de eigen gemeente te bieden. 

 

 De actieve ondersteuning van de Glabbeekse jeugdverenigingen en dit vooral op het 
vlak van infrastructuur en werking. Zowel de Bunker als de KSA hebben recht op 
degelijke en voldoende lokalen met voldoende mogelijkheden om activiteiten buiten 
te organiseren. We maken het verschil door hen van bij de start bij initiatieven te 
betrekken en in dialoog te gaan. 

 

3.3. Ontmoetingsplaatsen voor jong en oud: 
 
We creëren ontmoetingsplekken in verschillende deelgemeenten waar jong en oud elkaar 
kunnen ontmoeten.  
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 De heropwaardering van de bestaande zalen in de verschillende Glabbeekse dorpen. 
SamenGROEN verzet zich tegen de bouw van een evenementenhal en pleit in plaats 
daarvan voor de actieve ondersteuning en subsidiëring van deze zalen, zodat er 
activiteiten kunnen plaatsvinden op maat van de inwoners en het verenigingsleven in 
Glabbeek. 

 

 De herbestemming van het voormalig militair tot een groene zone voor jong en oud. 
We zorgen voor een volledige sanering van de site en creëren een plaats waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten, waar er ruimte is om te wandelen en waar kinderen 
kunnen spelen in een avontuurlijke en groene speeltuin.  

 

 De aanleg van een centraal dorpsplein in de Grotestraat (naast Jeugdhuis De Bunker) 
op maat van de Glabbekenaren zelf met ruimte voor ontmoeting en horeca. Naast dit 
dorpsplein is er ruimte voor centraal gelegen, kleine en betaalbare seniorenwoningen 
die aan ouderen een laagdrempelige toegang tot Glabbeek verschaffen. 

 

3.4. Meer aandacht voor een zorgend Glabbeek  
We zetten in op een zorgzame en kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij de dienstverlener 
zelf de stap zet naar kwetsbare inwoners, zoals mensen in armoede en zorgbehoevende 
ouderen. Op deze manier zorgen we ervoor dat kwetsbare mensen hun rechten zoals de 
verhoogde tegemoetkoming kunnen laten gelden. 
We versterken sociale netwerken door de inzet van vertrouwde figuren die een brug kunnen 
slaan naar professionele hulporganisaties. 
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We zetten in op buurtgerichte zorg, waarbij de buurt de draaischrijf wordt van welzijn en zorg. 
Mensen vinden de nodige zorg en ondersteuning dicht bij huis, die toegankelijk en 
kwaliteitsvol is voor iedereen. In het bijzonder voor onze ouderen is deze buurtgerichte zorg 
zeer belangrijk. Uit de beleidsnota senioren 2018 van de senioren- en welzijnsraad blijkt dat 
26,8% van de inwoners te Glabbeek senior is: de stem van deze groep is dus erg belangrijk. 
Dankzij de uitbouw van buurtgerichte zorg kunnen ouderen voor een langere tijd in hun 
vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Oudere mensen blijven meestal het liefst in hun 
eigen huis wonen, maar kampen steeds meer met eenzaamheid en een gebrek aan 
ondersteuning. Daarom willen we dat mensen zich thuis kunnen blijven voelen in de buurt 
waar ze wonen. In zo’n buurt zijn er bereikbare hulp- en zorgvoorzieningen en lokale 
ontmoetingsplekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, iets drinken, deelnemen aan 
activiteiten. Het is ook een buurt waar mensen elkaar kennen, en waar ze een beroep kunnen 
doen op hun buren of daar terecht kunnen als dat nodig is. 
SamenGROEN pleit dus voor een beleid dat deze buurtgerichte zorg structureel organiseert 
en ondersteunt. 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 We zorgen voor een kwalitatieve uitbouw en ondersteuning van de verschillende 
diensten zodat de dienstverlening gegarandeerd is.  

 

 We verhogen het aantal betaalbare, kwaliteitsvolle woningen voor mensen in 
armoede door te investeren in sociale huisvesting en het promoten van sociale 
verhuurkantoren. 

 

 We maken de keuze om mensen niet te laten afsluiten van elektriciteit en gaan samen 
met de bewoners op zoek naar het beste afbetalingsplan. 
 

 We zetten de stap naar kwetsbare inwoners en informeren hen op maat zodat mensen 
krijgen waar ze recht op hebben. We doen hiervoor vooraf een volledig 
rechtenonderzoek. 
 

 SamenGROEN wil mensen in armoede meer betrekken bij het beleid van de gemeente. 
We hebben aandacht voor de samenstelling van de adviesraden die een 
vertegenwoordiging moet zijn van alle lagen van de bevolking. We gaan in dialoog en 
investeren in dorpsdialogen. 
 

 Door proactieve dienstverlening maken we mensen zonder job wegwijs in de 
mogelijkheden om de juiste job of opleiding te vinden. 
 

 Ouders die problemen hebben om de schoolfactuur te betalen, laten we niet in de kou 
staan. We bieden als gemeente mogelijkheden om gespreid te kunnen betalen. 
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 Voor mensen die niet met een computer kunnen werken, houden we onze 
dienstverlening toegankelijk door de uitbouw van een kwaliteitsvolle loketfunctie en 
huisbezoeken met informatie op maat. 
 

 We verhogen de mobiliteit van mensen in armoede door het promoten van de 
mindermobielcentrale of andere dienstverleners (zoals (particulier) autodelen) en 
onderzoeken op welke manier we deze diensten toegankelijker kunnen maken bv. 
door het hanteren van betere sociale tarieven. 
 

 We houden de medische kosten van mensen in armoede betaalbaar door het 
sensibiliseren van de huisartsen i.v.m. de derde betalingsregeling. 
 

 We geven mensen in armoede toegang tot gezonde voeding via onze warme 
maaltijdbedeling waarbij we aandacht hebben voor gezonde voeding op basis van 
lokale producten. 

 

 We informeren over tweedehandsbeurzen, kringloopwinkel. 
 

 Aandacht voor de gezinnen in de opvanghuizen (vluchtelingen-migranten) en hen 
meer ondersteunen met de hulp van vrijwilligers. 

 

 De actieve ondersteuning bij integratie als er een nieuwe familie komt wonen in een 
bepaalde buurt, zodat er hulp en info kan geboden worden indien nodig. 

 

 De organisatie van een mobiel ambulant centrum in het hartje van Glabbeek dat 
bereikbare en laagdrempelige medische zorg verschaft aan ouderen. 

 

 De organisatie van een goede dagopvang en een vlotte samenwerking tussen 
bestaande diensten, zoals Okra, Passar, OCMW, landelijke thuiszorg en Ziekenzorg.  

 

 De uitbouw van het sociaal restaurant in WZC Den Boomgaard, waarbij de gemeente 
samenwerkt met het rusthuis om de nodige infrastructuur te bieden. Het WZC is 
tevens een uitstekende ontmoetingsplaats voor senioren en biedt de nodige ruimte 
voor activiteiten (zoals bv. bingo, kaarten…) bij een hapje en een drankje. Om dit 
sociaal restaurant en deze activiteiten toegankelijk te maken voor iedereen, 
ondersteunen we de organisatie van een vrijwilligersnetwerk dat senioren kan 
brengen en halen met de wagen. 

 

 We willen gaan voor een warme gemeente die de noden van ouderen beluistert. Een 
gemeente die deze mensen ook échte inspraak geeft, bijvoorbeeld via de 
opwaardering van de senioren en welzijnsraad. 
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3.5. Cultuur voor iedereen 
SamenGROEN wil alle mensen warm maken voor cultuur. Cultuur is een gelegenheid om 
inwoners samen te brengen. We maken daarbij optimaal gebruik van de beschikbare 
middelen en kiezen voor een globale aanpak. Hierdoor wordt vermeden dat ieder afzonderlijk 
dezelfde hindernissen moet overwinnen. We peilen naar de noden en problemen. We 
bouwen samen aan cultuur op maat. 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 De werking van de cultuurraad wordt geanalyseerd en zo nodig bijgestuurd. 
We willen op een verstandige manier alle groepen en verenigingen horen, die vandaag 
cultureel actief zijn, om al hun noden te inventariseren. De verenigingen van de 
cultuurraad worden door een nieuwe subsidieregeling aangemoedigd om mee vorm 
te geven aan een gemeentelijk cultuurbeleid en zich voor gemeentelijke 
cultuurinitiatieven te engageren.  
 

 De Roos een volwaardig cultuurcentrum wordt. De werking van De Roos wordt aan 
een grondige audit onderworpen. Het gebruik van de verschillende lokalen, ook buiten 
de Roos, wordt geoptimaliseerd en de cafetaria moet uitgroeien tot een echt 
cultuurcafé. De Roos moet een centrale ontmoetingsplaats worden voor iedereen. 

 

 Werking van de bibliotheek wordt versterkt. De bibliotheek speelt een belangrijke rol 
in Glabbeek en brengt cultuur op een laagdrempelige manier tot bij alle inwoners. Dit 
impliceert daarom een volwaardige toekenning van middelen, waarbij er ruimte is 
voor modernisering, uitbreiding van het aanbod en de installatie van een efficiënt 
automatiseringssysteem. 

 

 De werking van het muziekatelier wordt grondig bestudeerd. Indien een 
kwaliteitsvolle werking niet mogelijk / betaalbaar is, wordt onderzocht of 
samenwerking met de ART (Academie Regio Tienen) mogelijk is. 

 

 We betrekken alle verenigingen en alle geïnteresseerde inwoners in de opbouw en 
uitvoering van dit cultuurplan. 

 
 

3.6. Betaalbare huisvesting 
We zetten in op betaalbare huisvesting door de realisatie van sociale koop- en huurwoningen. 
We zetten in op verschillende mogelijkheden voor kleinschalig betaalbaar wonen en 
alternatieve woonvormen zodat jonge gezinnen eigendom kunnen verwerven in de 
gemeente. 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
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 We waarborgen de kwaliteit van huurwoningen door Hartje Hageland meer te 
promoten en eigenaars van huurwoningen over de Vlaamse wooncode te informeren. 
We promoten de mogelijkheden en voordelen van sociale verhuurkantoren. 

 

 Er is nood aan betaalbare woningen op maat. Voor senioren zijn dat kleine 
comfortabele en centraal gelegen betaalbare woningen met een richthuurprijs van € 
500, dat is minder dan een derde van de prijs van de serviceflats. 

 

 Ook kleine woningen voor alleenstaanden en eenoudergezinnen moeten voorzien 
worden. De locatie van de oude Spar lijkt hiervoor ideaal. 
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4. Glabbeek, een gemeente met een duurzame toekomst 
SamenGROEN streeft naar een duurzaam Glabbeek waarin het ook voor toekomstige 
generaties aangenaam wonen is. We zien duurzaamheid niet als een geïsoleerd streefdoel 
maar willen dit actief integreren in alle thema’s van ons gemeentelijk beleid. Een belangrijke 
doelstelling hierbij is het inzetten op zuinig energiegebruik en hernieuwbare energie. Dit door 
met allen in gesprek te gaan (sensibilisatie), nieuwe technieken te evalueren (slimme 
verkeerslichten en straatverlichting), groepsaankopen te stimuleren en subsidies te verlenen. 
 
Dat willen we doen door de volgende doelstellingen na te streven: 
 

4.1. Energie-neutraal Glabbeek 
Onze gemeente ondertekende, zoals vele andere gemeenten in Vlaams-Brabant, het 
burgemeestersconvenant. Met dit plan maken de Vlaams-Brabantse gemeenten zich klaar 
voor de realisatie van de 20/20/20 doelstellingen op hun grondgebied: minstens 20 % CO2 
besparen, 20 % hernieuwbare energie realiseren en 20 % energie besparen. Als verlengstuk 
keurde de gemeenteraad een klimaatactieplan goed op 10 maart 2016. Dit klimaatactieplan 
werd echter nooit door de gemeente ingediend bij de Europese Commissie.  
In tussentijd werd het burgemeestersconvenant door de Europese Commissie bijgestuurd. In 
de huidige vorm van het convenant wordt naast energie ook de nadruk gelegd op de adaptatie 
aan de klimaatverandering. De doelstellingshorizon is 2030. Ook in dit nieuwe 
Burgemeestersconvenant is het de bedoeling dat de gemeentebesturen een actieplan 
opstellen, het Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP). SamenGROEN wil dit 
nieuwe burgemeestersconvenant en SECAP activeren. 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 Als gemeente het nieuwe Burgemeestersconvenant te ondertekenen, een 
klimaatactieplan (SECAP) op te stellen, in te dienen en uit te voeren. Ook wensen we 
het middenveld, bedrijven en de burgers hier meer bij te betrekken, te sensibiliseren, 
informeren en begeleiden. Dit kan door middel van een klimaatalliantie waarbij samen 
wordt gewerkt rond een duurzaam Glabbeek. Samen kunnen en weten we immers 
meer.  
 

 Als gemeente subsidies aanvragen in het kader van lokale klimaatprojecten. 
 

 Als gemeente het goede voorbeeld geven door in te zetten op energiezuinige 
openbare gebouwen en hernieuwbare energie te stimuleren. 
 

 SamenGROEN wil een intensievere lokale promotie van de provinciale 
groepsaankopen voor zonnepanelen, muur-en dakisolatie en ramen.  
 

 SamenGROEN wil dat de Glabbekenaars kunnen participeren aan de productie van 
elektriciteit door zonnepanelen op openbare gebouwen. De geplande zonnepanelen 
op het militair domein zijn daarvoor een unieke kans om dit concreet te maken. 
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 SamenGROEN wenst bedrijven te stimuleren om te kiezen voor energiezuinige 
bedrijfsvoering (productieprocessen en industriegebouwen). 
 

 Stimuleren van de realisatie van energiezuinige/bijna-energieneutrale en duurzame 
bedrijfsgebouwen. 
 

 Warmtenetscreening laten uitvoeren voor het toekomstig bedrijventerrein 
Craenenbroek . Bij industriële activiteiten komt vaak restwarmte vrij. Die restwarmte 
kunnen we hergebruiken om nabije gebouwen te verwarmen of ze van sanitair warm 
water te voorzien. 
 

 SamenGROEN wenst bedrijven aan te moedigen om maatregelen te nemen rond 
duurzamer woon-werkverkeer, zoals bijvoorbeeld carpoolen en autodelen 

 

4.2. Natuur en landschap in Glabbeek 
Als SamenGROEN koesteren we ons landschap en versterken het door een ecologisch netwerk 
uit te bouwen waarin de natuur uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden krijgt waar we ten 
volle van kunnen genieten. Daarbij betrekken en stimuleren (subsidies) we alle actoren van 
het buitengebied (landbouw, recreanten, Natuurpunt, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, 
Watering, ANB). 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 Groene en open ruimtes moeten onze dorpen en steden leefbaar houden. Bomen, 
groene gevels, groendaken, waterlopen, wijkgroen, parken… zijn de ingrediënten 
waarmee een gemeente een goed functionerende groenblauwe structuur kan 
uitbouwen. In het kader van de ondersteuning vanuit het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB) wenst SamenGROEN een ‘Groenplan’ voor Glabbeek op te stellen. Een 
Groenplan staat gelijk aan een langetermijnstrategie voor openbaar groen binnen de 
gemeente. Het brengt opportuniteiten voor uitbreiding of de verbinding van het 
openbaar groen in beeld. De opmaak van een lokaal Groenplan past binnen een 
geïntegreerd ruimtelijk en milieubeleid waar SamenGROEN alle actoren van het 
buitengebied wenst in te betrekken. 
 

 In samenspraak met ondermeer het regionaal landschap en natuurpunt wil 
SamenGROEN de aanleg/onderhoud van kleine landschapselementen 
(hoogstamboomgaarden, hagen, houtkanten, knotbomen, poelen,…) stimuleren en 
ondersteunen op het private en openbare terrein. 

 

 SamenGROEN wil een ecologisch beheer van bermen, oevers en beken. 
 

 SamenGROEN wil burgers stimuleren en advies geven over ecologisch tuinieren. 
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 Ondersteunen en openstellen van ‘Trage Wegen’.  Naast een veilige verbinding voor 
zachte weggebruikers zijn trage wegen ook van belang voor natuurontwikkeling. Ze 
vormen namelijk een ecologische verbinding tussen de in Vlaanderen sterk 
versnipperde natuurgebieden, en ze bieden ook een specifiek biotoop voor 
verschillende planten en diersoorten. 

 

4.3. Gezonde leefomgeving en integraal waterbeheer in Glabbeek 
Als SamenGROEN zorgen we voor een gezonde leefomgeving. We streven daarbij naar een 
nultolerantie voor zeer gevaarlijke stoffen (asbest, pesticiden, herbiciden…), naar een 
volwaardig watermanagement en zuivere lucht. Water wordt het “blauwe goud” genoemd 
en zal zeldzaam en duur worden. De integrale waterfactuur is met 31 procent gestegen ten 
opzichte van 2010. SamenGROEN gaat voor integraal waterbeheer met aanpak van de 
waterkwantiteit, waterkwaliteit en het grondwater. SamenGROEN zal zich samen met alle 
betrokkenen volledig inzetten en een tandje bijsteken zodat we komen tot een “blauwe” 
gemeente met een evenwichtige waterbalans en zuivere beken en grachten. 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 We streven naar een asbest/herbicide/pesticide-vrije gemeente. 
 

 Streng optreden tegen illegale afvalverbranding. 
 

 Verhoging acties tegen zwerfvuil en ondertekenen van de statiegeldalliantie. We 
werken hiervoor samen met scholen, middenveldorganisaties en bedrijven. 
 

 Natuurvriendelijke inrichting van het openbaar domein, zoals bijvoorbeeld 
begraafplaatsen (groen i.p.v. kiezels) en openbare ontmoetingsplaatsen. 
 

 Burger goed informeren en begeleiden in het kader van zuinig watergebruik en –
hergebruik. 
 

 Opleidingen voor burgers, zaakvoerders en gemeentelijke technische diensten 
voorzien. 
 

 Wateraudits opstellen om waterverspilling in (gemeentelijke) gebouwen aan te 
pakken. Door kleine aanpassingen kunnen gemeenten vaak al 30% van hun 
waterverbruik besparen, een goede zaak voor de gemeentelijke begroting én een 
goede stap in de richting van duurzaam waterverbruik.  
 

 “Hemelwaterneutrale” woonkernen voorzien met meer onverharde oppervlakten,  
groen,  waterdoorlatende verharding,  hemelwaterputten onder pleinen en koppelen 
aan lokale zuiveringsinstallaties. 
 

 Uitwerking van een premie en subsidiestelsel tot promotie van integraal waterbeheer. 
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4.4. Eerlijke handel en duurzame landbouw in Glabbeek 
We vinden eerlijke handel en duurzame lokale voeding belangrijk. Daarvoor wil SamenGROEN 
een samenwerking creëren met alle actoren: landbouw, scholen, verenigingen en lokale 
bedrijven. 
 
Concreet vertalen we dit in volgende actiepunten: 
 

 Ondersteuning voorzien voor duurzame landbouw. 
 

 Via ruimtelijke planning voldoende grond voor lokale voedselproductie voorzien.  
 

 Korte keten van lokale voedselproductie en -afzet ondersteunen, zoals het faciliteren 
van lokale verkoopspunten voor duurzame landbouwproducten. 

 
 We maken van Glabbeek een FairTradeGemeente 
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